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Виртуална тематична мрежа на “COMETA”

Проект COMETA evolution

Виртуалната тематична мрежа е общност за обмен на добри
практики, която е полезна поради възможностите, предлагани от
интернет и социалните мрежи за обен на информация и за
насърчаване на дистанционното, кооперативно учене. Един от
най-значимите теоретици в тази област - Етиен Венгер твърди, че тя
е самоорганизираща се система, която е развита в три области:
 Тематична сфера: тема, която интересува всички
участници и, която може да се развива
 Общество: елемент, който насърчава споделянето на идеи
и взаимодействието
 Практика: специфичен опит, който е споделен и запазен
От една страна говорим за виртуална мрежа, защото тя работи
онлайн, но от друга - мрежата е съвсем реална, тъй като се гради
върху умения и знания, идващи от ежедневната работа на
членовете, които те споделят в общността.
Днес съществуват много такива общности и тематични мрежи, в
повечето случай неформални, дискутиращи различни теми. Някои
от тях бяха пряко насърчавани от Европейския съюз, в рамките на
изминалата Програмата за учене през целия живот, насочена
специално към финансирането на тематични мрежи. Други от тях
са финансирани по европейски проекти, като средство за
разпространение, споделяне, партньорска оценка и използване
на получените резултати.
Това е целта и на виртуалната тематична мрежа COMETA, която
използва Linkedin група като средство за обмен на информация,
за обсъждане на идеи и за сравняване на инструменти и
решения, отнасящи се до прилагането на Европейската кредитна
система за професионално образование и обучение (ECVET) към
сектора на социалните грижи.
Групата „ECVET В ОБЛАСТТА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ГРИЖИ” до момента
събра 28 членове от различни европейски страни и включва
информация относно напредъка на проекта, събития около ECVET
и полезни документи. Групата ще се запази активна и след края
на проекта COMETA, за да бъде възможно тези, които ще използват
разработените от него инструменти да сравняват получените
резултати, да споделят своите мнения, като по този начин
продължи подобряването на инструментите.
Групата е отворена за участие за всеки, интересуващ се от
валидиране на
уменията за полагане на грижа както на
международно, така и на национално ниво. Мнения могат да
бъдат публикувани на английски и италиански език.
Ако имате желание да се присъедините, може да използвате
посочения линк: http://tinyurl.com/cometaVTN
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избира между два различни вида
поведение.
Трето и последно, участниците бяха
щастливи (и в някои случаи и горди) от
участието и приноса си в проект,
насочен към мобилността на работници
от техния сектор. Тъй като много от тях са
чужденци, те оцениха идеята, че един ден
може да решат да отидат в чужбина (а
може би и да се върнат в родината си) и
да открият, че тяхната квалификаця и
компетенции са официално признати.

Пилотна фаза на тестване COMETA:
как
служителите
работещи
в
областта на социалните грижи
реагират на инструментите?
Тестовата фаза по COMETA наскоро
започна в различните участващи в
проекта страни и региони. Тя включва
повече от 100 здравни работници, които
да попълнят въпросниците, разработени
от проекта; организирани в различни по
брой групи, работниците са поканени на
специални работни срещи, по време на
които те ще могат да попълнят
въпросниците и след това заедно с
фасилитатора и другите участници ще
могат да обсъдят възникналите въпроси.
Имайки
предвид
дължината
на
въпросниците и езиковите трудности пред
повечето работници (значителен брой от
участниците
са
чужденци,
а
въпросниците са достъпни само на
официалните езици на партньорите по
проекта); първоначалните очаквания не
бяха много завишени. И все пак, въпреки
тези
първоначални
очаквания,
инструментите се радват на голям успех
и
стават
много
популярни
сред
работниците.
Три неща са особено ценени от
участниците:
Първо,
въпросниците
провокират
мисленето и дават възможност да се
обсъдят
интересни
въпроси.
Коментирайки различните аспекти, които
са
им
харесали,
участниците
споменават,
че
те
са
имали
„възможността
да
помислят
за
ежедневните си дейности, свързани с
работата си на социален работник,
осъзнавайки, че това е един много
полезен процес и че нещата, които често
се
приемат
за
даденост
са
в
действителност много важни за крайните
потребители ".
На второ място, различните сценарии се
приемат като забавен начин човек да се
постави в нови ситуации. Основната част
на
въпросника,
в
действителност,
представлява различни ситуации, в които
всеки участник има възможността да

ECVET и новата програма Еразъм +
Европейската кредитна система за
професионално
образование
и
обучение (ECVET) е инструмент, който
има за цел да направи по-лесен начина,
по който хората да получат валидиране и
признаване на свързани с дадена
работа/професия умения и знания, които
са придобити в различни образователни
системи или страни - така че те да могат
да се смятат като професионалните
квалификации. ECVET дава възможност
за мобилност между различните страни и
места
за
обучение
и
повишава
съвместимостта
между
различните
системи
за
професионалното
образование и обучение (ПОО) в цяла
Европа, както и квалификацията, които те
предлагат.
ECVET
също
води
до
увеличаване на пригодността за заетост
на завършилите ПОО и убеждаването на
работодателите, че всяка квалификация
от ПОО изисква специфични умения и
знания. Новата програма, в която ще
бъде включена кредитната системата
ECVET е Еразъм +.
На 23 ноември 2011 г. Европейската
комисия представи на Съвета на
Европейския
съюз
и
Европейския
парламент предложение за бъдещата
европейска програма в областта на
образованието и обучението, което ще
се проведе през периода 2014-2020.
Тази нова програма, наречена "Еразъм
за всички", трябва да замени програмата
Учене през целия живот 2007-2013 г. и
настоящите
секторните
програми
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(включително програмата Грюндвиг за
обучение на възрастни), както и други
текущи програми като Младежта в
действие.
Седем
годишната
програма
ще
разполага с бюджет от € 14.7 милиарда,
който е увеличен с 40% в сравнение с
настоящите нива на разходи и който
отразява
задължението
на
ЕС
да
инвестира в тези области.
Erasmus + ще предостави възможности за
учене, участие в обучения, придобиване
на
професионален
опит
и
доброволческа дейност в чужбина. Друга
област, която Еразъм + подпомага е
развитието на електронното образование
и използването на ИКТ. В програмата са
включени
също
езиково
обучение,
признаване на умения (също и тези
придобити
извън
системата
на
формалното
образование),
стратегически партньорства, които ще
насърчат подобряване на качеството и
трансфера на иновации, алианси на
знанието и алианси на секторните
умения,
които
да
подпомогнат
справянето с липсата на умения и да
насърчават
на
предприемачеството,
средства за гарантиране на заеми за
студенти в магистърска степен, който
искат да финансират образованието си
в друга страна, изследването на
процесите на европейската интеграция,
обмена, сътрудничеството и изграждане
на капацитет в областта на висшето
образование и младежкия сектор в
световен
мащаб,
инициативи
за
насърчаване
на
иновациите
в
педагогиката
и
провеждането
на
политическа реформа на национално
ниво, добро управление в областта на
спорта
и
инициативите
срещу
уреждането
на
мачове,
допинга,
насилието, расизма и нетолерантността.
Повече от 4 милиона млади хора и
възрастни ще имат възможност да
подобрят своите умения и компетенции,
чрез възможностите, които предлага
програмата Еразъм +. Над 125 000
институции и организации ще бъдат
подкрепяни, за да работят заедно с
колегите си от други страни, за
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модернизиране
на
преподаването,
практиката и работата с младежи. Целта
е да се гарантира, че младите хора и
възрастните получават уменията, от които
имат нужда, за да успеят в днешния свят.
Еразъм + замества седем предишни
програми с една, така че е достъпа до
нея да е по-лесен.
Предназначението на Еразъм + е за да
осигури на европейските граждани
образованието,
уменията
и
креативността, които са им необходими в
едно общество на знанието. Твърде
много млади хора постоянно напускат
училище и рискуват да останат без
работа. Възрастните работници с ниска
квалификация са изложени на същия
риск. Едни силни и добре организирани
системи на образованието, обучението и
младежта
могат
да
помогнат
за
справянето с тези предизвикателства,
като се предоставят на гражданите
уменията, изисквани от днешния пазар на
труда
и
конкурентоспособната
икономика. Системите за образование
трябва да се модернизират и да се
адаптират
към
нови
начини
на
преподаване и обучение и да използват
новите възможности, които съществуват.
Образованието,
обучението
и
неформалното обучение на младите
хора, са от ключово значение за
създаването на работни места и
подобряване на конкурентоспособността
на Европа. По тази причина Еразъм + ще
има ключова роля в справянето с тези
предизвикателства.

НОВАТА ИТАЛИАНСКА НАЦИОНАЛНА
СИСТЕМА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА
КОМПЕТЕНЦИИ БЕШЕ ОДОБРЕНА
Наскоро (януари 2013 г.) в Италия беше
одобрено законодателно постановление
за
националната
система
за
сертифициране на
компетенции.
Постановлението цели да реорганизира
квалификационната система в Италия. Тя
представлява изключително иновативен
законодателен акт, тъй като обединява
3
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традиционните
квалификационни
системи и новите системи за валидиране
и
признаване
на
компетенциите
(придобити по различни начини). Поради
това
постановлението
представлява
първа стъпка в посока предоставяне на
възможност
за
признаване
на
информално и неформално придобити
компетенции с оглед на получаване на
кредити за обучението (следователно и
официални квалификации).
В действителност, законодателният текст
не само идентифицира ключовите
дефиниции
в
тази
област
(напр.
неформално и информално обучение,
компетенция и т.н.), но и основните
процеси
при
валидиране
и
сертифициране на компетенции.
Нещо
повече,
текстът
подпомага
създаването на регистър (списък) с
образователните
и
професионални
квалификации на национално ниво,
което от своя страна е важна база за
насърчаване
на
процесите
на
признаване на компетенции.

създават работни места за членовете си
и предоставят социални услуги на
хората.
Социалните услуги включват широк
спектър от дейности; основните услуги са
свързани с: услуги за битово обслужване;
ползотворно планиране на свободното
време; трудова заетост и социална
интеграция на хора в неравностойно
положение.
Обучението е основен елемент за
развитието на сектора. Техническите
промени, разширяването на дейността
на организацията; увеличението на
обхвата на задачите на социалните
работници (в домашните грижи или в
социалната реинтеграция например)
изискват да се обърне специално
внимание на непрекъснатото обучение
на персонала.
Познаването
на
съществуващите
обучения е жизнено важно, за да се
предложат мерки за насърчаване на
преквалификацията на хората работещи
в социалния сектор, както и мерки за
улесняване на участието в пазара на
труда на неофициалните болногледачи,
спазвайки се необходимите стандарти за
качество.
Според изследванията проведени от
Испанската
конфедерация
на
синдикатите върху нуждата от обучение и
самите обучения, беше направен извода,
че организациите за социален патронаж
са ангажирани в по-голяма степен с
осигуряването на учене през целия живот
на своите служители, в сравнение с
организации от други икономически
сектори. Тази интензивност в обученията
се свързва, както с големия брой
младежи, които са по-възприемчиви към
методите за управление на човешките
ресурси, така и с характеристиките на
самия сектор, чието развитие зависи в
голяма степен от квалификацията на
работната сила.
Въпреки това, този вид обучение не трябва
да се бърка с определени дейности
свързани с формално обучение. В много
случаи, обучението се свежда до една
или две сесии, в които служителите
получават обяснения за общите аспекти

Според Центъра за изследвания "Работа
и просперитет", системата въведена от
това постановление се характеризира с
редица недостатъци - например тя
поставя риск за създаване на много
бюрократични механизми, също така
дава възможност за включване във
веригата от компетенции и на такива,
придобити чрез незаконна трудова
дейност
и
т.н.
Въпреки
това,
тя
представлява първата много важна
стъпка към пълното признаване на
правото на хората за учене през целия
живот.

Обучение
в
организациите
социален патронаж в Испания
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за

Социалният патронаж е свързан с
предоставянето на социални услуги и се
приема като част от социалната
икономика.
Организациите за социален патронаж се
определят с три основни характеристики:
те са организации с нестопанска цел;
4
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на работа си: например, по отношение
на качеството, на мерките за сигурност и
т.н. Следователно това е обучение, което
цели да осведоми служителя за някои
рискове или необходимостта от дадени
действия,
а
не
теоретичен
или
практически курс, който изисква от
работника да отдели време за учене.
Друг
положителен
аспект
е,
че
обучението не обхваща само малки
групи хора в организациите, а засяга
голяма част от работната сила; трябва да
се отбележи и че ученето през целия
живот е насочено в по-голяма степен към
жените, отколкото мъжете, като по този
начин гарантира на сектора баланс в
присъствието на жени на ръководни
постове в средносрочен план, което от
своя страна дава по-голяма стабилност
на организациите за социален патронаж.
Съдържанието на курсовете, които
работниците получават е разнообразно.
Най-желаните и често водени курсове са
свързани със стопанската дейност на
организацията, грижи за деца, основни
социални грижи, грижи в домашни
условия,
комуникация
и
социални
умения, курсове по управление и
администриране
на
бизнеса,
специфични курсове по контрол на
качеството, безопасност и здраве.
Секторът на подпомагане е сектор, който
се е обособил като такъв поради
възникването на нови нужди; тези нужди
произтичат както от пазарната структура,
така и от стремежа да се посрещнат
съществуващите нужди.
Увеличаването в търсенето на социални
услуги,
съществуващите
социалнодемографски промени, липсата на
работна ръка като цяло и конкретно на
специално подготвени кадри, и т.н. са
фактори,
които
налагат
преконфигурирането на сектора и които
трябва
да
дадат
възможност
за
осъществяване
на
обучения,
които
спомагат работещите хора да полагат
грижи за другите.
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Методологията
на
партньорска
оценка използвана в COMETA
Дейностите извършвани в рамките на
проекта COMETA бяха оценени с
помощта на методиката за Партньорска
оценка.
Партньорска оценка обикновено се
разглежда като оценка на дадени
дейности от хора притежаващи еднакви
компетенции (критични колеги). Според
„Европейския наръчник за Партьорска
оценка” това е вид външно оценяване,
което цели оказването на подкрепа на
оценяваната образователна институция в
нейните усилия за осигуряване на
качество и неговото повишаване.
Критичният колега е човек:
Който
е
колега
или
е
в
равнопоставеност с лицето (лицата),
чиято работа е обект на оценка;
- Който работи в подобна среда (и/или
институция);
-Който е външен (т.е. от различна
институция) и независим (няма лични /
институционални мотиви в процеса на
оценяване)
Който
има
специфичен
професионален
опит
и
знания
в
конкретната област (общи ценности,
професионална
компетентност
и
нагласи, език и т.н.);
- Който познава отвътре обекта на
оценка и може да комбинира това с
погледа на някой, който идва от различна
организация ("външен вътрешен човек").
Неговата основна задача е да вникне в
специфичната ситуация, в която се
намира обекта на оценка(оценявания) и
да даде критични и конструктивни отзиви.
Според
Европейският
Наръчник
за
Партньорска
оценка
препоръки
и
решения на проблеми трябва да се
дават само ако те са изрично поискани
от оценявания.
Проектът
COMETA
Evolution
е
многостранен проект за трансфер на
иновации, реализиран в рамките на
секторната програма на ЕС за учене
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през целия живот Леонардо да Винчи
(2007-2013 г.).
Дейностите по Партньорската оценка
заложени
в
проекта
COMETA
са
предвидени да се извършат през
последните месеци от изпълнението му и
са насочени към разглеждане на
работния процес и на основните
резултати от проекта, с цел:
Поддържане на стандартите за
качество
на
сътрудничеството,
посочени
в
молбата
за
кандидатстване и резултатите от
решенията взети по време на
работните срещи;
Подобряване на производителността
и осигуряване на доверие в рамките
на консорциума по проекта, както и
към всички участващи асоциирани
партньори и заинтересовани страни
на
местно,
национално
и
международно ниво.
Подкрепа
на
европейското
сътрудничество при оценяването на
доставчиците на професионално
образование и обучение (ПОО)
Партньорската
оценка
има
образователна функция като поставя
специален
акцент
върху
идентифициране на силните и слабите
страни на разработени инструменти и
методи за трансфер и валидиране на
умения, във връзка с основните стандарти
за качество на ЕС. Тя има също така
функция целяща развитието на самите
организации,
поставяйки
специален
акцент
върху
насърчаването
на
постоянното подобряване на качеството в
рамките на институциите за ПОО с цел
да направят резултатите по проекта
напълно приложими, признати и с
дълготрайно въздействие. Партньорската
оценка следи и за устойчивостта на
проекта, поставяйки специален акцент
върху
оценката
на
качеството
и
потенциала за сътрудничеството между
организации и институции, предоставящи
обучение в областта на социалните и
здравни грижи, предприятията, социални
партньори и други заинтересовани
страни, като по този начин дава
възможност за по-нататъшни иновации и
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сътрудничество, както на национално,
така и на европейско ниво.
Инструментите и методите използвани по
време на партьорската оценка на
проекта COMETA са вдъхновени от
Европейския Наръчник за Партньорска
оценка. От четирите "основни" сфери на
качество,
които
ръководството
препоръчва да бъдат покрити, настоящият
преглед бешефокусиран върху сферата
за "оценка".
Партньорската оценка беше фокусирна
върху оценката на следните три области:
1.
Процеса
2.
Резултатите
3.
Сътрудничеството
Екипът на Партньорската оценка се
състоеше от двама специалисти (един
вътрешен и един външен) с богат опит
като ръководители и оценители на
проекти в социалната сфера. Обхват на
експертиза:
транснационални
европейски проекти и програми, теренни
проучвания, сравняване и трансфер на
добри практики.
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